
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1
ČIASTOČNÝ

 
 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
 

 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 1

Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané.
 

STAVBY nevyžiadané.
 

 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
 

 
Vlastník

Okres : 711 Stropkov Dátum vyhotovenia : 20.5.2020

Obec : 527203 Bžany Čas vyhotovenia : 12:00:02

Katastrálne územie : 875333 Valkov Údaje platné k : 19.5.2020 18:00:00

Parcelné číslo Výmera v
m²

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

92/128 4631 Ostatná plocha 30 1 1

Plomba vyznačená na základe V-1032/2019 (Kúpna zmluva)
Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Spôsob využívania pozemku

30 Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné

 Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

 Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
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Počet vlastníkov: 1

 
Správca

 
Nájomca

 
Iná oprávnená osoba

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

1 OBEC BŽANY, 090 33, Bžany, SR, IČO: 330370 1/1

Titul nadobudnutia

Delimitačný protokol - 7/93 ,
Zámenná zmluva V 333/04,
Zámenná zmluva V 124/09 zo dňa 14.5.2009 - 54/09
Žiadosť - oznámenie obce Z 995/09
Žiadosť - oznámenie obce Z - 1001/09
Žiadosť Z 396/2017 + Oznámenie č.2017/70 + Kolaudačné rozhodnutie č.2008/141+ GP: 81/2006.
Žiadosť Z 414/2017 + Oznámenie č.2017/70 + GP: 82/2006,
Protokol o odovzdaní a prevzatí vlastníctva nehnuteľného majetku č.604/2018-KE zo dňa 27.04.2018 - Z 358/18.,
Žiadosť Z 687/97 - 130/97
Kúpna zmluva V 520/2016 + GP č. 36/2016 - 88/16
Delimitačný protokol - 17/93 ,
Delimitačný protokol - 92/93 ,

Iné údaje

Žiadosť Z 683/13 + GP: 41/2013,
Žiadosť R 2/14 + GP č. 67/2013 - 13/14
Žiadosť R 31/14 + GP: 95/2013 - 21/14,
Žiadosť R 135/2014 o zápis GP č. 49/2014.
Žiadosť R 109/2018 + GP: 26/2018.

Poznámky K nehnuteľnosti

Uznesenie Okresného súdu vo Svidníku 6C 184/96-157 - Z 312/03 nariaďuje predbežné
opatrenie so zákazom nakladať s parcelou KN 245/1 podľa GP: 228 - 3/199 zo dňa 24.9.1999 -
59/03,

 -

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Titul nadobudnutia – nepriradené

Žiadosť Z 1028/00 o zápis geometrického plánu č.295/99;

Zámenná zmluva V 429/00,

Zámenná zmluva V 99/01,

Rozhodnutie o určení súpis.čisla - 92/93
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ČASŤ C: ŤARCHY
 

Zámenná zmluva V 503/01,

Zámenná zmluva V 286/02,

Rozhodnutie X - 18/2002 zo dňa 20.3.2003,

Zámenná zmluva V 451/06 zo dňa 29.12.2006.

Žiadosť Z 50/2009 - Hospodárska zmluva č. 12/1992 zo dňa 2.6.1992

Žiadosť o zápis stavby Z 972/09,

Iné údaje - nepriradené

Poznamenáva sa 6 C 184/96 - P2 - 61/99, Z 777/99, že právo k nehnuteľnosti KN 31/1, 85/1, 219/1, 245/1 má byť určené súdom
pre Greckokatolícke biskupstvo Prešov.

Rozhodnutie X 35/05 o oprave chyby v KO.

Rozhodnutie X 896/2009 o oprave chyby

Rozhodnutie X - 897/2009 o vykonaní opravy údajov

Protokol X-1175/2010 o vykonaní opravy údajov

Rozhodnutie X - 1176/10

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah

 - Vecné bremeno V 680/99 pre PhDr.Feča Karola CSc * 04.01.1943 a Martu r.Baranovú *
30.12.1952 na právo prechodu peši a prejazd motorovými vozidlami po časti parcely KN 224 a
245/1.

 - Vecné bremeno V 251/01 pre MUDr.Kľoca Jána * 22.02.1950 a Lýdiu r.Varcholovú *
10.09.1955 na právo prechodu peši a prejazd motorovými vozidlami po časti parcely KN 245/1.

 - Zmluva o zriadení vecného bremena V 191/03 v prospech Birčáka Michal, nar. * 01.12.1942 a
Anna r Vančíková, narodená * 25.03.1945 vlastníka parc. KN 85/90 na neobmedzený peší
prechod a prejazd motorových vozidiel po časti parc. KN 85/1 tak, ako je vyznačené na geom.
pláne č.37771418-039/2003 zo dňa 22.5.2003

Vlastník poradové číslo 1 Zmluva V 284/10 o zriadení vecného bremena v prospech Materňaka Ladislava nar.
*28.12.1956 a Marcely r.Račinskej nar. *7.7.1971 na parcelu CKN 192/1, uskutočniť výstavbu
studne na parcele CKN 192/1, tak ako je zakreslené v GP: č.29/2010 zo dňa 18.6.2010, z práva
oprávenených z vecného bremena a ich právnych nástupcov uskutočniť údržby a opravy
citovanej studne na parcele CKN 192/1, a prístup k citovanej studni na parcele CKN 192/1.

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno V 651/11 spočívajúce v práve na neobmedzený prechod cez celú parcelu CKN
219/41 zastav.pl. o výmere 181 m2 v prospech opráveného z vecného bremena Jozefa
Dolutovského, bytom Breznica č.109, 091 01 Stropkov - 65/13,

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúce v práve strpieť umiestnenie elektro - energetického zariadenia na
slúžiacich pozemkoch v rozsahu Geometrického plánu č.71/17 vyhotoveného Progres CAD
Engineering s.r.o., Masarykova 16, Prešov, IČO: 31672655, overeného pod číslom G1 96/2017
zo dňa 27.06.2017 na parcely CKN 85/1 ostatná plocha o výmere 20409 m2, CKN 128/1
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2220 m2, CKN 168 vodná plocha o výmere 412 m2,
CKN 192/1 ostatná plocha o výmere 2989 m2 v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s.,
IČO: 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice podľa V 348/2018.

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu a parkovania cez nehnuteľnosť -
parcela CKN 85/287 ostatná plocha o výmere 107 m2 v rozsahu vyznačenom v geometrickom
pláne č.80/2018 zo dňa 24.08.2018 pod číslom G1-213/2018 zo dňa 10.09.2018 v prospech
Ing.Peter Smutný r.Smutný nar. *01.01.1952 a Ing.Mária Smutná r.Mikolajová nar.
*11.06.1954, Mirka Nešpora 18, 080 01 Prešov podľa V 695/2018.
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Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

Vlastník poradové číslo 1 Vklad vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu a parkovania oprávnených z
vecného bremena na parcelu CKN 85/194 ostatná plocha o výmere 283 m3 v prospech Viliam
Dvorčák r.Dvorčák nar.*09.01.1954 a Nadežda Dvorčáková r.Servická nar. *14.04.1955,
Bratislavská 12, 080 01 Prešov v podiele 1/1 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v
prospech Ing.Sergej Galajda r.Galajda nar. *01.09.1958 a Ing.Katarína Galajdová r.Brodová
nar. *08.03.1960, Orgovánova 1, 082 21 Veľký Šariš v podiele 1/1 v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, v prospech Dušan Gonšenica r.Gonšenica nar. *21.12.1981, Stročín
107, 089 01 Svidník v podiele 1/1 podľa V 711/2018.

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu a parkovania na parcelu CKN
85/221 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 259 m2 v prospech Ján Štiavnický r.Štiavnický
nar. *22.06.1965, Komenského 461/18, 089 01 Svidník podľa V 857/2018.

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení neskorších predpisov na parcely CKN 128/1, CKN 219/1, CKN 219/48, CKN 220,
CKN 245/1, CKN 248/1 v prospech oprávneného Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s., IČO: 36570460, Komenského 501, 042 48 Košice spočíva v práve prevádzkovateľa
verejného vodovodu v nevyhnutej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s
projektovaním , zriaďovaním , rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely
opráva a údržby verejného vodovodu a jeho pásma ochrany, vodovodných prípojok vrátane
potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, odstraňovať
a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a
spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu vrátane potrebných kontrolných a ochranných
zariadení a oporných vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník
pozemku, jeho správca alebo užívateľ, umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia,
ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.
70/216 overený pod G1-98/2016 podľa Z 759/2018.

Vlastník poradové číslo 1 Vklad vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia, prevádzkovania, údržby,
rekonštrukcie inžinierskej siete (elektrickej prípojky) v rozsahu ako je to zakreslené v
geometrickom pláne vyhotovenom Jánom Štiavnickým, geodetické a kartografické práce,
Komenského 461/18, 089 01 Svidník, IČO:40808564 pod č.22/2019, úradne overenom dňa
29.04.2019 pod číslom 73/2019 na parcelu CKN 92/1 ostatná plocha o výmere 23177 m2 v
prospech Ing.Ján Potoma r.Potoma nar. *17.01.1963 a Blanka r.Makarová nar. *30.08.1965,
Brusnica 73, 090 31 Kolbovce podľa V 528/2019.

4 z 4


